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Exposicions
Desenvolupament de les exposicions

 

Exposicions Adreçat a Esbarjo Sessió 1 Sessió 2

Mercat de Tecnologia ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50

Google Developer Groups (in english) ESO i BTX 10:30-11:00   12:00-12:50

Lleida Smart Green City ESO i BTX 10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50

 

Descripció de les exposicions

MERCAT de TECNOLOGIA de Lleida

Alumnat d’ESO i Batxillerat de la demarcació de Lleida

Mostra dels treballs i projectes tecnològics elaborats per l’alumnat d’ESO i els Treballs de recerca de Batxillerat
dels centres de la Demarcació de Lleida.

Sessions de l’activitat:

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3

10:30-11:00 11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50

Resistance is futile and AI is coming. Google Assistant and Home introduction (in
e n g l i s h )

Google Developer Groups. Andreu Ibàñez



 

The Artificial Intelligence concept has been among us for half a century, but it’s now, with the many advances in
the technology that is becoming a reality and something we can use on a daily basis. Andreu Ibanez, Google
evangelist, and coordinator of the Artificial Intelligence laboratory of the Scientific Parc of Lleida will introduce the
audience with the concept, from the point of view of

Google, one of the key players in this area. To make it something closer to citizens, Andreu will show up and
demostrate live the Google Assistant, the inteligent speaker for the home with artificial inteligence.

Podeu trobar més informació a:

http://www.gdglleida.com/ [ http://www.gdglleida.com/ ]

Sessions de l’activitat:

 

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3

  11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50

 

 

 

 

Lleida Smart Green City

Regidoria de Medi Ambient i Horta. Ajuntament de Lleida

Lleida acull notables iniciatives intel.ligents que contribueixen a la sostenibilitat de la regió. Aquesta exposició
presentarà algunes de les més destacades relacionades amb l’eficiència energètica, la mobilitat, la gestió de
residus, la biodiversitat…

Sessions de l’activitat:

Esbarjo Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3

  11:00-11:50 12:00-12:50 13:00-13:50

http://www.gdglleida.com/

